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  גדה המערביתהצבאי להמפקד 
   המשיב

 

 למחיקת העתירה והחזר אגרה, בקשה מוסכמת לביטול הדיון

 למחוק את 4.2.09מתבקש בית המשפט הנכבד לבטל את הדיון הקבוע למחר , לאחר שיקול נוסף

תקנות בתי המשפט לתאם בה, 2וכן להורות על השבת אגרת בית המשפט לידי העותרת , העתירה

 .2007-ז"תשס, )אגרות(

 :כ המשיב ביקשה למסור את עמדת המשיב כדלקמן"ב

עם . 4.2.09, המשיב אינו מתנגד לבקשה למחיקת העתירה וביטול הדיון הקבוע למחר
 . יבקש המשיב לעמוד על הוצאותיו בגין הליך זה, בנסיבות העניין, זאת

כבר ביום , כך על פי הנטען בעתירה, י ביטחוןבקשת העותר לצאת לירדן נמנעה מטעמ
 .31.12.08 רק ביום ש" באיוהיועץ המשפטיפנייה מטעמו נשלחה ללשכת . 10.12.08

 5.1.09ביום , כפי שעולה מהשתלשלות העובדות שפורטה בתגובת המשיב לעתירה
בהתאם , במסגרתה הוצע לעותר, ש"נשלחה תשובת לשכת היועץ המשפטי באיו

ק הסמוך למקום "לפנות למת, ל"לנוהל הטיפול בבקשות פלסטינים ליציאה לחו
 . מגוריו בבקשה להסרת המניעה הביטחונית

ללא שהוגשה כל בקשה להסרת , כחודש לאחר שנשלחה תשובה זו, חרף האמור
 .  דנןהעתירה, 2.2.09הוגשה ביום , המניעה הביטחונית בהתאם לנהלי המשיב

ולאחר שהוגשה תגובת המשיבים , ות המפורטותדנוכח העוב, בנסיבות העניין
יבקש המשיב כי בית המשפט הנכבד יחייב את העותרים בתשלום הוצאות , לעתירה

  .ד"ט עו"משפט ושכ

ולהורות על השבת אגרת , מתבקש בית המשפט הנכבד למחוק את העתירה, לאור האמור לעיל

 .2רת בית המשפט לידי העות

מתבקש בית , נפרדת לפסיקת הוצאות בקשה בפועלכוללת שעמדת המשיב לאור העובדה , עם זאת

, ולהגיש תגובה מטעמם לעניין ההוצאות, להתייחס בנפרד לבקשה זוהמשפט לאפשר לעותרים 

 .2.0918.היינו עד ליום , ייםבתוך שבוע
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